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НЕОБХОДИМОСТ



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Специфична цел 1: Повишаване на

осведомеността относно спазването на

йерархията за управление на битовите

отпадъци в контекста на инициативи за

предотвратяване на отпадъци и увеличаване

на участието на гражданите в процесите на

разделно събиране.

Специфична цел 2: Предоставяне на

информиран избор за увеличаване на дела на

предотвратените битови отпадъци и

подготовка за повторна употреба и/или

рециклиране на битови отпадъчни материали.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Да ангажира бизнеса, неправителствения и

гражданския сектор като преки участници и

потребители на пилотния демонстрационен

модел за кръгова икономика.

Да обогати техните знания чрез предоставяне

на разбираема и потребителски ориентирана

информация.

Да насърчи целевата аудитория към

увеличаване дела на предотвратените битови

отпадъци.

Да стимулира трансфера на битови отпадъчни

материали за подготовка за повторна употреба

и/или рециклиране.



ОЧАКВАНИЯ



ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДЕЙНОСТ 1: Подготовка на експертни анализи и изследвания.

ДЕЙНОСТ 2: Разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за

кръгова икономика.

ДЕЙНОСТ 3: Популяризиране на резултатите от проекта.

ДЕЙНОСТ 4: Организация и управление на проекта и Информация и комуникация.
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ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Презентатор: 

Светлана Божкова, тематичен експерт „Управление на отпадъците“.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

▪ Министерство на околната среда и водите;

▪ Изпълнителна агенция по околна среда;

▪ Регионални инспекции по околната среда и водите;

▪ Национален статистически институт.



С КАКВО ЗАПОЧНАХМЕ?

▪ Проучване на законодателната рамка и отговорности; 

▪ Идентифициране на предприетите действия от страна на 
администрацията;

▪ Идентифициране на добрите практики.



НАЛИЧНИ ДАННИ

ИАОС:

▪ Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци;

▪ Публичен регистър на лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер;

▪ Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително

вградени в уреди и моторни превозни средства;

▪ Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;

▪ Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара гуми;

▪ Публичен регистър за лицата, които пускат на пазара масла;

▪ Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;

▪ Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;

▪ Публичен регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци 



НАЛИЧНИ ДАННИ – 2 



НАЛИ
НАЛИЧНИ ДАННИ - 3

НСИ:

Отпадъци от дейността Битови отпадъци



НАЛИ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

▪ Не се поддържа информация и данни за предотвратяване на

образуването на отпадъци или за прилагани модели на кръгова

икономика;

▪ Необходима е промяна в съдържанието и структурата на публикуване

информация на интернет страницата на ИАОС;

▪ Нужда от законодателни промени по отношение на обхвата и

достъпността на информацията.



НАЛИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

▪ Кмет

▪ Зам.- кмет направление „ЗСЕЗ“

▪ Дирекция „УОКД“

▪ Столичен инспекторат



НАЛИРЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПРОУЧВАНЕ

Основната форма за предоставяне на информация пред обществеността 

са ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ:

▪ Столична община: https://www.sofia.bg/en

▪ Интегрираната система за управление на отпадъците на територията на 

СО: https://sofiawastemanagement.eu/

▪ Информация как и къде да изхвърлят разделно всички видове битови 

отпадъци: https://waste.sofia.bg/

▪ Столичен инспекторат: https://inspectorat-so.org/

▪ СОЦИАЛНИ МЕДИИ, чрез ЗЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА СОФИЯ: 

https://m.facebook.com/GreenActionSofia/

https://www.sofia.bg/en
https://sofiawastemanagement.eu/
https://waste.sofia.bg/
https://inspectorat-so.org/
https://m.facebook.com/GreenActionSofia/


НАЛИОСНОВНИ  ИЗВОДИ

▪ Информацията: 

- често се припокрива и/или дублира;

- не е лесно откриваема и  в услуга на гражданите;

- не е геопространствено обвързана.

▪ Няма  възможност да се направи справка.

▪ Не се  поддържа информация и данни за предотвратяване образуването на отпадъци 

или за прилагани модели на кръгова икономика, като например за:

- лица, предоставящи услуги за ремонт и поддръжка на домакинска техника и уреди;

- лица, предлагащи отдаването под наем на техника, уреди и оборудване;

- лица, предоставящи безвъзмездно стоки и продукти;

- места на споделено/квартално компостиране.



НАЛИДОБРИ ПРАКТИКИ 



БИЗНЕС, АСОЦИАЦИИ, НПО, ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР

Презентатор: 

Виктория Белоконска, тематичен експерт „Събиране и третиране на 
отпадъци“.



НАЛБИЗНЕС

▪ Лица, притежаващи документи Йерархия на управление на отпадъците

за дейности с отпадъци;

▪ Лица, непритежаващи 

документи за дейности с отпадъци;

▪ Организации по оползотворяване и 

индивидуално изпълняващи задълженията си 

лица.



НАЛАСОЦИАЦИИ, НПО, ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР

▪ Неправителствени организации, работещи

в областта на управление на отпадъците,

кръгова икономика и ресурсна ефективност:

- потребители ;

- изграждане на пилотен демонстрационен модел.

за кръгова икономика.

▪ Общественост:

- използваща интернет интензивно на работното място, вкъщи и през свободното си време; 

- използваща по-скоро мобилните приложения на телефоните.



НАЛНАЛИЧНИ ДАННИ

Интернет сайтове:

▪ Местоположение на контейнери за разделно събиране;

▪ Места за предаване на отпадъци;

▪ Графици за мобилно събиране;

▪ Предлагане на стоки за повторна употреба;

▪ Предлагане на услуги по поправка и ремонт на уреди;

▪ Извършване на споделено компостиране;

▪ Предлагане храна за нуждаещи се;

▪ Заповеди на министъра на околната среда и водите за изпълнение на поставените в 

законодателството цели.



НАЛИНФОРМАЦИОННИ НУЖДИ 

▪ Предварително третиране, оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране – не са 

популярни сред обществото.

▪ Подготовка за повторна употреба – законодателно прецизиране на изискванията.

▪ Информация в сектор „Отпадъци“ – хаотична.

▪ Законови разпоредби – преведени на „достъпен“ език.

▪ Информация, предоставена от ООп и лицата, които изпълняват задълженията си 

индивидуално:

- Начини за приемане на отпадъци;

- Последващото третиране;

- Системите за разделно събиране;

- Степен, в която продуктите могат да бъдат употребявани повторно.



НАЛ

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОПУСКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ

▪ Информацията обобщено:

- оскъдна;

- недостатъчно консистентна, достъпна и в услуга на гражданите;

- невинаги се актуализира регулярно.

▪ Връзка между различните заинтересовани страни – не е направена;

▪ Намирането на достоверна и актуална информация – несигурно;

▪ Система, обхващаща всички заинтересовани страни – не е налична;



НАЛ
ИЗВОДИ

▪ Собствени бази данни:

- несинхронизирани помежду си;

- противоречива и неактуална информация. 

▪ Единна информационна система за предотвратяване на образуването на отпадъци – не 

е налична. 

▪ Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци 

(ИАОС) – не позволява да се направи справка за лицата, извършващи подготовка за 

повторна употреба. 



НАЛДОБРИ ПРАКТИКИ 

▪ БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ (БСК): https://www.bia-

bg.com/project/view/new/23479

▪ КАМПАНИЯ „ВЪРНИ СТАРИЯ СИ КЛИМАТИК И ВЗЕМИ НОВ“, „ВЪРНИ СТАРИЯ СИ ХЛАДИЛНИК И ВЗЕМИ НОВ“: 

https://www.technomarket.bg/staro-za-novo

▪ КУПИ И ДАРИ: https://www.billa.bg/za-billa/korporativna-socialna-otgovornost/kampaniya-suvmestno-s-bulgarskiya-cherven-

krust

▪ СПАСИ ХРАНАТА: https://www.lidl.bg/bg/polezno-info/obsluzhvane/spasihranata

▪ СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ВРАТА НА ВРАТА: http://www.balbok.com/bg/products/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-

domakinstvata-na-teritoriiata-na-Stolichna-obshtina

▪ ХРАНА ЗА ЗЕМЯТА – ДОБРО ЗА ВСИЧКИ:  http://nahiatkvartalaup.blogspot.com

▪ РЕЦИКЛИРАЩО УЧИЛИЩЕ. УЧИТЕЛИ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА: https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte

▪ ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: https://eltechresource.com/wp-content/uploads/2019/04/GRAFIK-

IUEEO_SO_2019.pdf

▪ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ: https://euratec.mobile.bg

https://www.bia-bg.com/project/view/new/23479
https://www.technomarket.bg/staro-za-novo
https://www.billa.bg/za-billa/korporativna-socialna-otgovornost/kampaniya-suvmestno-s-bulgarskiya-cherven-krust
https://www.lidl.bg/bg/polezno-info/obsluzhvane/spasihranata
http://www.balbok.com/bg/products/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata-na-teritoriiata-na-Stolichna-obshtina
http://nahiatkvartalaup.blogspot.com/
https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte
https://eltechresource.com/wp-content/uploads/2019/04/GRAFIK-IUEEO_SO_2019.pdf
https://euratec.mobile.bg/


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Презентатор: 

Георги Зашев, тематичен експерт „Информационни технологии и бази 
данни“.



НАЛИ
ВСИЧКО НА ЕДНО МЯСТО

▪ В интернет пространството липсва платформа, обединяваща 

информация за лицата и местата, на които:

- Могат да се предават отпадъчни материали;

- Се предлага ремонт на домакински уреди и техника;

- Се отдават под наем уреди и техника;

- Безвъзмездно се предоставя храна;

- Безвъзмездно се предоставят стоки.



НАЛИ
ГЪВКАВОСТ И АКТУАЛНОСТ

▪ Платформата цели да обедини информация от отделните 

информационни системи посредством:

- Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX);

- JavaScript Object Notation (JSON);

- eXtensible Markup Language (XML);

- REpresentational State Transfer (REST API);

- Simple Object Access Protocol (SOAP).



НАЛИ
АКТИВНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ



НАЛИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


